REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 601-02/19-09/13
URBROJ: 251-560-04-19-01
Zagreb, 18.4.2019.

Z A P I S N I K - PROČIŠČENI
s 46. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 18.4.2019. u
prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Velimir Bulović, Sayon Bangoura, Tatjana
Brozić Perić, Slavko Pralas
NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Maja Pavelić Opuhač
OSTALE NAZOČNE OSOBE:
− Sanja Hukavec, ravnateljica
− I.M., tajnik
Predsjednik je otvorio 46. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravio nazočne i utvrdio da su
nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan
potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje.
Predsjednik Upravnog vijeća Velimir Bulović predložio je sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne 45. sjednice Upravnog vijeća od 2.4.2019.
2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća
3. Donošenje Plana upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog
odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na
određeno vrijeme do povratka na rad S.T.
5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremača/ice na
određeno vrijeme do povratka na rad I.G.B.
6. Zahtjev M.I. za umanjenje cijene ostvarivanja posebnog sportskog programa za
dijete K.I. za mjesec travanj 2019.
7. Verifikacija mandata novo izabranih članova Etičkog povjerenstva
8. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda.
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AD1

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 45. sjednice
Upravnog vijeća od 2.4.2019.

AD2

Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća.
Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od
18.4.2019. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD3

Ravnateljica je usmeno izložila Plan upisa djece rane i predškolske dobi u programe
predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. koji je
predočen članovima Upravnog vijeća. Predlaže Upravnom vijeću donošenje Plana
kao u tekstu prijedloga. Ravnateljica je ranije donijela Odluku o provedbi posebnih
programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2019./2020., KLASA: 60102/19-01/24, URBROJ: 251-560-01-19-01, od 18.4.2019., koji se daje na znanje
članovima Upravnog vijeća.
Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Plana upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog
odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. koji je prilog ovom
Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD4

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Radnica S.T., odgojitelj u područnom
objektu ________ u kojem su smještene dvije odgojne skupine, od kojih jedna
jaslička a druga mješovita vrtićka u kojoj radnica radi, 1.4.2019. otvorila je
bolovanje zbog ______ nakon kojeg je uslijedio _______ te se očekuje dugotrajno
bolovanje i rehabilitacija radnice. Budući da je objekt u ________ i vježbaonica
Učiteljskog fakulteta te zbog činjenice da nije moguće spajati jasličku i vrtićku
skupinu, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja za odgojitelja na
određeno vrijeme do povratka na rad S.T.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
odgojitelja/ice na određeno vrijeme do povratka na rad S.T.

AD5

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Spremačica I.G.B., koja radi kao jedina
spremačica / servirka u područnom objektu ______ s jednom odgojnom skupinom,
nalazi se na bolovanju od 4.3.2019. zbog ozljede na radu čiji je postupak priznavanja
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u tijeku, te je planirana duža rehabilitacija ________. Radi organizacijskih razloga
nismo u mogućnosti preraspodjelom pokriti sve potrebe _______ objekta. Stoga je
potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za spremačicu na određeno vrijeme
do povratka na rad I.G.B.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na rad I.G.B.

AD6

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o zahtjevu roditelja M.I. za umanjenje cijene
ostvarivanja posebnog ______ programa za dijete K.I. za mjesec travanj 2019.
Podnositelj zahtjeva u svom mailu od dana 15.4.2019. navodi da djeteta nema u
vrtiću od 4.4.2019. i da ga neće biti do kraja mjeseca travnja 2019. zbog obiteljskih
razloga odnosno da mu je otac, podnositelj zahtjeva, u Krapinskim toplicama na
rehabilitaciji radi preboljenog moždanog udara te da će zbog toga dijete biti kod kuće
s majkom. Ravnateljica daje pojašnjenje kako slijedi. Za kalendarski mjesec u kojem
dijete izostane cijeli mjesec, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan,
roditelj plaća 40% iznosa sudjelovanja u cijeni posebnog sportskog programa.
Naime, sukladno verifikaciji nadležnog ministarstva i odluci Upravnog vijeća o
ponudi posebnih programa predškolskog odgoja za pedagošku godinu 2018./2019.,
KLASA: 601-02/18-01/35, URBROJ: 251-560-01-18-01, od 16.4.2018., posebni
sportski program u sklopu cjelodnevnog programa djece predškolske dobi, KLASA:
601-02/16-03/00242, URBROJ: 533-25-16-0008, od 14.9.2016., definira dodatnu
uplatu roditelja u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna na čiju je provedbu i cijenu
suglasnost dao Gradski ured za obrazovanje, a članak 10. Ugovora o ostvarivanju
redovitog programa predškolskog odgoja djeteta određuje da će korisnici usluga za
posebni program posebno plaćati troškove tog programa prema posebnom ugovoru
sukladno autonomnoj odluci Upravnog vijeća, a sve na temelju točke 3.2.4.
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi Grada Zagreba za 2019. (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj
28/2018). Kako se ovdje radi prvenstveno o hospitalizaciji jednog roditelja, a ne
djeteta, izvan mjesta stanovanja, zahtjevu nije moguće udovoljiti jer se zaključilo da
nije bilo zapreke dovođenju djeteta u vrtić od strane drugog roditelja koji boravi s
djetetom kod kuće. Podredno, u provedenom postupku je utvrđeno da podnesak ima
postupovne nedostatke - ne može se utvrditi da li je zahtjev podnesen od strane
ovlaštene osobe, odnosno da li se podnositelj zahtjeva može identificirati imenom
kojim se predstavlja - nedostaje potpis kao i adresa podnositelja zahtjeva.
Nakon raspravljanja Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Odbija se zahtjev M.I. za umanjenje cijene ostvarivanja posebnog _____ programa
za dijete K.I. za mjesec travanj 2019.

AD7

Ravnateljica daje uvodno objašnjenje. Na 34. sjednici Upravnog vijeća od 19.6.2018.
verificirani su mandati članova Etičkog povjerenstva izabranih na sjednici
Odgojiteljskog vijeća od 12.6.2018.: R.M.K. (odgojitelj iz objekta _____), I.V.
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(odgojitelj iz objekta _____), M.K. (odgojitelj iz objekta _______), M.I. (odgojitelj
iz objekta _______), S.A. (odgojitelj iz objekta ___), L.V. (odgojitelj iz objekta
_____) i A.O. (predstavnik ostalih struktura radnika), svi u trajanju od dvije godine,
od 19.6.2018. do 18.6.2020. U međuvremenu je L.V. prestao radni odnos stoga po
prirodi stvari ona više nije član Povjerenstva pa je Odgojiteljsko vijeće na sjednici od
11.4.2019. izabralo B.P. kao predstavnika odgojitelja iz objekta ___, i S.DŽ., kao
predstavnika stručnog tima s obzirom da Odgojiteljsko vijeće dosad nije izabralo
predstavnika te strukture radnika u Etičkom povjerenstvu. Slijedom navedenog,
ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da verificira mandate B.P. i S.DŽ., novo
izabranim članovima Etičkog povjerenstva.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" verificira mandate B.P. i S.DŽ, novo
izabranim članovima Etičkog povjerenstva, kojih mandat traje dvije godine, od
18.4.2019. do 17.4.2021.

AD8

Nisu se rješavala pitanja pod razno.

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 17.00 sati.

Zapisnik sastavio:
TAJNIK

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

I.M., v.r.

Velimir Bulović, v.r.
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